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1. Introduksjon 
Bruken av mobil teknologi har økt kraftig de siste årene, og hatt en klar innvirkning på 
hvordan vi kommuniserer med hverandre, arbeider, og henter ut informasjon. Ved å gå fra å 
bruke stasjonære datamaskiner og hustelefoner, til å bruke små håndholdte enheter som 
smarttelefoner, har vi fått tilgang til tjenester som internett og telefoni også når vi er på 
farten. Selv om dette i seg selv er et stort teknologisk fremskritt, kan det også tenkes at den 
mobile teknologien har potensial til å redusere passiviteten som ofte er forbundet med 
tradisjonell bruk av datamaskiner. Gjennom mobil teknologi er man ikke lenger bundet til en 
fastlåst, innendørs setting, men har derimot muligheten til å kombinere aktivitet og 
teknologi. Med tanke på dette er det kanskje også mulig at denne teknologien aktivt kan 
bidra til å gjøre folk mer fysisk aktive.  
 
Målet med dette prosjektet var å fremme en forståelse for hvordan mobil teknologi kan 
bidra til og folk mer ut på tur i nærområdet. For å nå dette målet ønsket vi å utvikle en mobil 
applikasjon som gjør det mulig å hente ut informasjon om turmuligheter i nærområdet, samt 
vise informasjon om en tur mens man går den. For å utvikle denne applikasjonen satte vi opp 
følgende delmål for prosjektet:  

 Identifisere brukernes behov for informasjon før (planlegging av tur) og under tur. 
 Utvikle kravspesifikasjon som et resultat av behovsanalysen. 
 Undersøke hvordan disse kravene kan møtes ved å designe og evaluere en prototype.  

I Seksjon 2 presenterer vi relevant teori for prosjektet, etterfulgt av en beskrivelse av 
metodene vi har benyttet oss av i Seksjon 3. Resultatene for hvert delmål er presentert i 
Seksjon 4, etterfulgt av en diskusjon av disse resultatene i Seksjon 5. Konklusjonen av 
prosjektet er presentert i Seksjon 6. Aktuelle vedlegg finnes bakerst i dokumentet.   

2. Bakgrunn og Teori  
Dette prosjektet startet hovedsaklig med alles interesse og nysgjerrighet rundt utviklingen av 
mobile applikasjoner. Ett av gruppemedlemmene kontaktet Den Norske Turistforeningen 
(DNT) før jul, i håp om å kunne skrive en masteroppgave om turgåing og mobile 
applikasjoner, relatert til deres forening. Tilfeldigvis var Turistforeningen allerede i gang med 
planleggingen av en mobil applikasjon, der målet var å få lansert første versjon av 
applikasjonen før sommeren. Da gruppemedlemmet fikk klarsignal om å få bli med på 
prosjektet, ble det samlet fire studenter fra faget INF5261 som ønsket å samarbeide om 
dette prosjektet. DNT var svært fornøyde med å få fire studenter med på laget, og vi fikk 
dermed ansvaret for fremdrift og design, mens DNT og UT.no skulle ta seg av den tekniske 
implementasjonen. Underveis i prosjektarbeidet kommuniserte gruppen og DNT via telefon 
og e-post, og siden DNT også hadde flere andre prosjekter på gang, fikk gruppen fått 
klarsignal om å kjøre sitt eget løp. 
 

DNT har allerede en stor database som brukes av UT.no, den består blant annet av kart (for 
ulike sesonger) og informasjon om de ulike hyttene de har rundt i Norge. Det betyr at vi har 
få teknologiske begrensninger i forhold til tilgang på data og annen info de har lagret i 
databasene sine. Selv om det er mye opp til gruppen å komme opp med ulike løsninger for 
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prosjektet, har DNT likevel noen tanker om hvordan de vil ha det. De hadde, før de ble 
kontaktet av oss, kommet frem til noen funksjoner og krav de ønsket seg. Det tok ikke lang 
tid før de skjønte at de hadde gått for raskt frem med ulike løsninger før de hadde involvert 
brukerne. En av våre oppgaver ble derfor først og fremst å skape en forståelse for hva 
brukerne egentlig trenger i en slik applikasjon.  

2.1 Relatert arbeid 
Det finnes flere applikasjoner på markedet som kan relateres til vårt arbeid i dette 
prosjektet. Flere av de applikasjonene vi har sett på er svært populære, og har flere 
funksjoner vi godt kunne tenke oss å bruke i vår prototype. En av disse applikasjonene - 
”Endomondo” -, er et hjelpemiddel for å få informasjon om turløyper er ved hjelp av en 
sporingsfunksjon. Dette betyr at en er avhengig av GPS på mobilen som er aktivert, slik at 
eventuelle forflytninger kan bli logget. Her kan en også se et kart over ruten en har gått, 
turer en har gått tidligere, i tillegg til å se hvor lang tid en har brukt. 
 

Et annet eksempel er hentet fra Nike sine nettsider (http://nikerunning.nike.com), hvor folk 
kan legge til løperuter og dele disse med andre. Her benytter de seg også av en lignende 
sporingsfunksjon, hvor man kan se løperuter direkte i kart. En av manglene til denne 
tjenesten er at den tilbyr brukerne en oversikt over turene andre har lagt ut kun via web, og 
ikke tilbyr en tilpasset versjon av denne oversikten for små mobile enheter. Applikasjonen til 
Nike fokuserer kun på at man skal tracke turen og lagre den til sin profil. En annen forskjell 
fra Nike sin applikasjon og hva vi ønsker å utvikle er at de fokuserer på trening, mens vi 
fokuserer på turgåing og turopplevelsen. 
 

2.2 Designprinsipper og brukbarhet 
For å kunne finne ut om et system fungerer tilstrekkelig for en bruker, er det visse mål for 
brukervennlighet man kan gå ut fra som spesifisert i (Sharp et.al, 2007):  

 Effectiveness: Hvor godt produktet gjør det er ment til å gjøre. 

 Efficiency: Hvor raskt og effektivt systemet gjør det er ment til å gjøre. 

 Safety: Om produktet er sikkert å bruke.  

 Utility: Om produktet tilbyr rett funksjonalitet 

 Learnability: Om produktet er lett å lære.          

 Memorability: Om produktet er lett å huske 
 

I tillegg finnes det flere ulike designprinsipper man bør ta hensyn til når en designer for 
brukeropplevelsen. Disse designprinsippene er en blanding av teoribasert kunnskap, erfaring 
og sunn fornuft. De mest vanlige designprinsippene er (Sharp et. al. 2007): 

 Visibility: Synliggjør systemets tilstand og mulige valg.   

 Feedback: Systemet skal gi klare tilbakemelding på brukerens handlinger og 
systemets tilstand. 

 Constraints: Begrense brukerens mulighet til å utføre visse handlinger, bl.a. for å 
forhindre at brukeren tar feil valg. 
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 Consistency: At systemet er designet slik at elementer er lette å kjenne igjen gjør 
at man lettere forstår sammenhenger, enklere husker muligheter, og gjør at 
designet blir ryddigere og mer behagelig i bruk. Knapper som gjør samme 
funksjon bør f.eks. se like ut i alle skjermbilder. 

 Affordance: Knapper bør utformes slik at de inviterer brukeren til å trykke på 
dem, og bruke dem på riktig måte. 

2.3 Brukerbaserte tilbakemeldinger 
Helt ifra starten av prosjektet så vi for oss at en viktig del av en applikasjon som skal hjelpe 
brukere å finne gode turer i nærmiljøet, er å gi brukere muligheten til å gi tilbakemeldinger 
på turer de har gått. Å få gode tilbakemeldinger fra brukere er en utfordring i følge Holone 
et.al (2008). Brukere gir ikke alltid de tilbakemeldingene som utviklerne ser for seg. Folk har 
ulike vurderingskriterier og tolker rangeringsskalaer på ulike måter. For å minimere 
mengden av individuelle forskjeller på tilbakemeldinger, valgte Holone og kun bruke tre 
alternativer brukerne kunne velge mellom for å vurdere et segment av en geografisk rute. 
De tre nivåene var «Inaccessible», «Uncomfortable» og «Good». Det viste seg senere at 
brukerne nesten utelukkende benyttet seg av de to rangeringene «inaccessible» og 
«uncomfortable», noe som signaliserer at dette systemet i realiteten kun behøvde to 
vurderingsnivåer. Disse funnene er svært interessante for å vurdere hvordan man skal gjøre 
det mulig for brukere å rangere turer. Holones artikkel tar også for seg flere aspekter som er 
relevant for dette prosjektet, som bruk av kart for å navigere etter en rute.   

2.4 Samfunn og teknologi 
En annen artikkel som også har vært til inspirasjon i prosjektet, er Rheingolds artikkel fra 
2001 om Amishfolket og deres forhold til teknologi. Amishfolket representerer en gruppe 
mennesker og en kultur som ofte blir sett på som teknologifiendtlige. Rheinhold viser 
hvordan Amishfolket tilpasser sin bruk av teknologi etter en enkel ledelinje: 
 

«"Does it bring us together, or draw us apart?" is the question bishops ask in considering 
whether to permit or put away a technology.» (Rheingold, 2001:3). 
 

De har en bevisst holdning til ny teknologi og tar diskusjonen fortløpende om denne 
teknologien fører til et bedre samfunn eller ikke. Folk tillates å prøve ut nye teknologier men 
det er til slutt biskopene som tar avgjørelsen om dette skal bli allment akseptert. 
Amishfolkets holdning kommer kanskje best frem i følgende utsagn: 
 

"The Amish employ an intuitive sense about what will build solidarity and what will pull 
them apart," says Donald Kraybill, author of The Riddle of Amish Culture. "You find state-
of-the-art barbecues on some Amish porches. Here is a tool they see as increasing family 
coherence: Barbecues bring people together."(Rheingold, 2001:4) 
 

Mens samfunnet generelt tar i bruk enhver ny teknologi uten debatt eller vurdering av 
konsekvenser har altså Amishfolket en helt annen holdning. På mange måter synes vi at 
tankemåten til Amishfolket fremhever det asosiale aspektet ved mange former for 
teknologi som brukes i dagens samfunn. Med hensyn på dette tror vi at det sosiale 
aspektet er svært viktig å ta hensyn til hvis man ønsker å utvikle teknologi som skal bidra til 
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økt livskvalitet. I vårt prosjekt var det derfor svært viktig for oss å tenke på det sosiale 
aspektet ved å gå tur, og jobbe for å tilpasse applikasjonen vår til dette.  
 

2.5 Usynlig teknologi 
Mange typer teknologier har blitt så populære og dominerende at de nesten blir ”usynlige”. 
Mark Weiser trekker frem skriftspråket som en slik type teknologi. Selv om vi blir utsatt for 
skrift på alt av innpakning, informasjonsskriv, plakater, bøker osv, tenker vi ikke over 
skriftspråket som en egen teknologi lenger. Den har blitt så vanlig at man overser dette 
faktum og konsentrerer seg kun om budskapet teknologien fremsetter.  
 
Videre skriver han at selv om det er solgt over 50 millioner PC-er er fremdeles 
datamaskinverden en helt annen verden enn den vi lever i. Den er med andre ord langt fra 
usynlig. En av grunnene til dette er at man er nødt til å avbryte pågående aktiviteter for å 
sette seg ned med en datamaskin, pakke den frem, skru den på, gjøre aktiviteten på 
datamaskinen, skru den av for å så pakke den sammen. 
 

De siste årene har det nå vokst frem en ny og mobil type datamaskiner, kalt smarttelefoner. 
Dette bringer frem en helt ny måte å interagere med datamaskiner på. Smarttelefoner skiller 
seg fra tradisjonelle datamaskiner på flere måter. Et skille er at man kan ha den i lommen og 
at man har den raskt tilgjengelig uansett hvor en befinner seg. Et annet skille er at en ikke er 
nødt til å skru den av og på før og etter en interagerer med den, man setter derimot bare 
tastelåsen på, og legger den i lommen. Til forskjell fra tradisjonelle keyboard og mus-
modaliteter behøver man ofte kun en finger, eller noe tilsvarende til å interagere med en 
smarttelefon, noe man stort sett har umiddelbart tilgjengelig. Man kan enkelt pause enhver 
aktivitet man bedriver å gjenoppta den når man har tid til det. Med andre ord: Man blir ikke 
tvunget inn i en smarttelefons ”verden” når man interagerer med den, men bruker den så 
kort og raskt man har behov for. 
 

På bakgrunn av dette kan vi nå begynne å se at en smarttelefon kan virke som en mer 
”usynlig” type datamaskin som likevel tilbyr like mye informasjon og muligheter som 
tradisjonelle datamaskiner. Med hensyn til at datateknologien har blitt mer ”usynlig”, håper 
vi at folk flest ikke vil oppleve en smarttelefon som et svært forstyrrende element når man 
er ute på tur i skog og mark. 

2.6 Begrensning av tilgjengelighet 
Ettersom mange brukere kan bli motivert til å gå en tur i skog og mark for å komme seg bort 
fra teknologiens mas kan det være hensiktsmessig å begrense turgåerens tilgjengelighet til 
det minimale. Gjennom kontekstsensitivitet (e.g. at smarttelefonen ”vet” hvor man befinner 
seg, og oppfører seg deretter) har man skapt muligheter for automatiske tjenester som ikke 
tidligere har vært mulige. Et eksempel på dette er at mobiltelefoner kan blitt programmert 
til å følge stedets ”husregler”; f.eks. skru av lyden automatisk når den befinner seg på et 
teater eller i en kinosal, eller skru seg av så lenge den befinner seg på et fly (Agre, 2001). I 
forhold til utviklingen av en applikasjon for turer i skog og mark kan det være potensielt 
hensiktsmessig at mobilen automatisk skrur av lyd, varsler og kanskje til og med antennen så 
lenge man er på en tur. Dette ville ha gjort smarttelefonene mer usynlige slik Mark Weiser 
argumenterer for i sin artikkel ”The Computer for the 21st Century” (Weiser 1991). En annen 
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måte å begrense turgåerens tilgjengelighet på kan være å innføre noe tilsvarende det 
Context-Call og Calls.calm tilbyr sine brukere. Dette er tjenester som lar brukeren definere 
retningslinjer for innringere som forsøker å få tak i dem (Schilit, et al, 2002). Her kan de 
instruere innringere om reglene, også er det opp til innringerne å velge å følge eller ikke 
følge retningslinjene. Disse retningslinjene kunne ha vært satt opp automatisk av vår 
applikasjon, noe som igjen kan bidra til at smarttelefonen blir usynlig. 

2.7 Native-, web- eller hybridapplikasjon? 
Denne oversikten er ment for å gi en bakgrunn for å kunne gjøre noen enkle vurderinger 
over utvikling av native mobile applikasjoner (plattformstøttede programmeringsspråk), 
såkalte mobile web applikasjoner, og hybridapplikasjoner. Analysen kan ikke gi et fasitsvar 
på når de ulike typene egner seg til å brukes, men kan likevel være til hjelp når man skal ta 
vurderingen. Analysen er tatt ut i fra utvikling på operativsystemene iOS og Android (se også 
vedlegg 1 for en mer utdypende oversikt).  

Native applikasjon 
En native applikasjon er et program som må installeres på et apparat, slik som applikasjoner 
man finner i iTunes store og Android Market Place. Siden disse applikasjonene er installert 
lokalt på telefonen har de vanligvis fordelen av at de kan brukes offline. De kan også benytte 
seg av flere av telefonens innebygde hardware som gyroskop og kamera. Native 
applikasjoner lages for spesifikke telefontyper/operativsystemer slik som Android og Apple 
iOS eller Windows Mobile. Objective C og Java er vanlige programmeringsspråk. 

Mobil webapplikasjon 
En mobil webapplikasjon er en webside optimalisert for å vises på telefonen. Den trenger 
ikke installeres men lastes derimot inn på samme måte som en hvilken som helst annen 
webside. Flaskehalsen med denne typen applikasjoner er at de ikke har tilgang til telefonens 
funksjoner og hardware.  

Hybrid applikasjon 
Denne typen applikasjon bruker som navnet sier, både native kode og web. Et typisk 
eksempel kan være en avisapplikasjon som Aftenposten for Android, som har et grensesnitt 
laget for telefonen og laster en webside med innhold inni dette grensesnittet. Denne 
kombinasjonen gir både fordelen med full tilgang til alt av telefonens funksjonalitet og 
enkelheten i å bruke webapplikasjoner som støttes på tvers av plattformer. 

3. Metode 
Som underliggende grunnlag for gangen i prosjektet tok vi utgangspunkt i en iterativ 
interaksjonsdesignprosess som beskrevet av Sharp et al. (2007), bestående av 4 
hovedaktiviteter inkludert: (1) Behovsanalyse og kravspesifikasjon, (2) Design av forslag til 
løsninger, (3) Prototyping, og (4) Evaluering av disse prototypene. Disse aktivitetene er ment 
til å bli repetert gjennom hele designprosessen, da evalueringen er en veldig viktig del av 
prosessen. På den måten finner vi ut om produktet er brukbart. I seksjonene nedenfor 
beskriver vi valg av forskningsmetode og teknikker for de ulike aktivitetene i prosessen. 
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3.1 Behovsanalyse og kravspesifisering 
Målet med behovsanalysen og kravspesifikasjonen var  (1) å forstå hva brukerne trenger, og 
(2) med grunnlag i disse behovene utarbeide et sett med krav til eventuelle løsninger. For å 
få til dette, utførte vi en spørreundersøkelse og en fokusgruppe. Grunnen til at vi valgte disse 
teknikkene i motsetning til andre teknikker, som individuelle intervju eller observasjon i 
felten, var først og fremst fordi sistnevnte vanligvis er mer ressurskrevende. Med hensyn til 
den svært begrensede tidsrammen for dette prosjektet, hadde vi ikke tid til å analysere store 
mengder kvalitative data. 

3.1.1 Spørreundersøkelsen 
Målet med spørreundersøkelsen var å få et generelt innblikk i hva som motiverer personer 
fra målgruppen til å komme seg ut på tur, hvilken informasjon de har behov for når de 
planlegger en tur, og hvilken informasjon de savner mens de er på tur. I forkant av 
spørreundersøkelsen satte vi opp en lang liste av forskjellige informasjonstyper (e.g. område, 
aktivitet), som vi benyttet i spørreundersøkelsen ved at deltakerne kunne krysse av for de 
informasjonstypene de syntes var viktigst. Deltakerne hadde også muligheten til å spesifisere 
andre informasjonstyper. Etter at deltakerne hadde fylt ut skjemaet, gikk vi igjennom 
resultatene ved å telle hvor mange stemmer hver enkelt informasjonstype hadde fått, samt 
ved å dokumentere hva som var viktig for at deltakere skulle komme seg ut på tur. Vi fikk 16 
svar på spørreundersøkelsen, og alderen på respondentene varierte fra 13-26 år. 
Undersøkelsen ble levert ut under bussturen på vei hjem fra telemark- og snowboard tur, 
noe som kan gjenspeile noen av resultatene i undersøkelsen. Undersøkelsen bestod av fire 
spørsmål, hvorav to bestod av åpne tekstfelt og to hadde avkryssingsalternativer:  
 

1. Hva er den viktigste “triggeren” for at du skal komme deg ut på tur? (tekst) 
2. Hvilken informasjon er den viktigste når du skal planlegge en tur? (avkryssing: 

område, aktivitet, hytte, omtale, vær og føre, terreng, vanskelighetsgrad, annet) 
3. Hvilken informasjon vil du trenge eller savner du når du er på tur? (avkryssing: 

område, aktivitet, hytte, omtale, vær og føre, terreng, vanskelighetsgrad, annet) 
4. Hvilken type applikasjon/funksjon kunne du tenke deg å ha muligheten til å bruke 

på mobilen før, under eller etter tur? (tekst). 

3.1.2 Fokusgruppe 
Med grunnlag i resultatene fra spørreundersøkelsen satte vi deretter opp mer konkrete 
forslag til hvilke funksjoner brukerne trengte for å komme seg mer ut på tur, og hvilken type 
informasjon disse funksjonene burde tilby brukerne. Dette forslaget ble deretter diskutert i 
en semistrukturert fokusgruppe, som er en type gruppeintervju der deltakere er oppmuntret 
til å diskutere spørsmålene som blir stilt i plenum (Sharp et. al, 2007). Hovedmålet med 
fokusgruppen var å undersøke i hvilken grad de funksjonene og informasjonstypene vi kom 
frem til i forslaget stemte overens med hva brukerne egentlig trenger. Deltakernes 
tilbakemeldinger ble registrert ved at to av gruppemedlemmene skrev ned 
tilbakemeldingene fortløpende. Dette materialet ble deretter analysert ved hjelp av en enkel 
kvalitativ analyse, hvor vi identifiserte mønster i tilbakemeldingene på tvers av deltakere. 
 
En av styrkene til en fokusgruppe er at man kan få deltakerne til å diskutere seg imellom 
uten større innflytelse fra arrangørene. Dette gjør at svarene som deltakerne kommer med i 
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høyere grad er upåvirket av arrangørens tanker. En annen styrke med en slik 
deltakerdiskusjon er at deltakerne igjennom diskusjon får muligheten til å tenke seg 
grundigere om før "endelig svar" blir gitt. 
 
Fokusgruppen ble gjennomført i et konferanserom i Ole Johan Dahls hus på Universitetet i 
Oslo, Blindern, med 4 gruppemedlemmer og tre deltakere tilstede. Alle deltakerne var 
studenter mellom 22 og 25 år, og svært interessert i å komme seg mer ut på tur. To av 
gruppemedlemmene sørget for å ta notater, en på papir og en på data, mens de to andre tok 
seg av gjennomførelsen av fokusgruppen ved og presenterte ideene og problemstillingene 
for deltakerne. Alle satt rundt et bord, og deltakerne ble gitt både penn og papir slik at de 
hadde muligheten til å skrive eller illustrere dersom de skulle føle behov for det. 
 
Vi valgte å dele møtet inn to faser. Fase 1 var en innledning på 10 - 15 minutter. Her 
presenterte vi prosjektet vårt kort, samt målsetningen til prosjektet. Videre i fase 1 valgte vi 
å stille et åpent spørsmål: "Hva tenker dere at en mobil applikasjon som skal kunne få folk 
mer ut på tur bør kunne tilby brukeren?". Det er to grunner til at vi valgte å starte på denne 
måten. Den første grunnen er at vi ønsket å starte en slags brainstorming blant deltakerne. 
På lik linje med at man starter intervjuer med enkle og åpne spørsmål slik at intervjuobjektet 
blir komfortabelt med intervjusituasjonen anså vi effekten til å være tilsvarende også i en 
workshopsetting. Den andre grunnen var å få deltakerne til å tenke på alternativer til 
løsninger før vi presenterte våre ideer. Slik vi ser det kan dette gjøre deltakerne i stand til å 
bedre kunne kritisere våre ideer på en konstruktiv måte senere i workshopen. 
 
Fase 2 varte i ca. 30 minutter, og gikk ut på at vi presenterte de konkrete forslagene vi hadde 
utarbeidet fra resultatene av spørreundersøkelsen (i.e. forslag til funksjonalitet, og hvilke 
typer informasjon brukerne hadde behov for), for så å be deltakerne drøfte hva de tenkte 
om disse, inkludert både positive og negative sider.  Forslagene ble introdusert ved hjelp av 
whiteboard-illustrasjoner samt ved muntlig presentasjon. Deltakerne kunne til enhver tid 
stille spørsmål til arrangørene dersom det var noe de lurte på eller ikke skjønte. 

3.2 Design og Prototyping 
Ut fra resultatene fra behovsanalysen og kravspesifikasjonen utviklet vi deretter et 
begynnende forslag til design av løsning. I tråd med designprosessen beskrevet i Sharp et. al 
(2007), bestod dette første designet kun av noen enkle skisser, som viser hvordan en løsning 
kan fungere. Grunnen til å starte med en low fidelity prototype fremfor en high fidelity 
prototype, var at vi ønsket å identifisere svakheter ved designet så tidlig så mulig, og dermed 
unngå å sløse tid på å implementere en løsning som uansett ikke fungerer. Etter første 
evaluering reviderte vi det første forslaget til et nytt og forbedret forslag, hvor vi tok høyde 
for problemene vi fant under evalueringen. Dette forslaget ble laget i programmet 
FlairBuilder, som er et interaktivt utviklingsverktøy for prototyping av mobile systemer. Etter 
andre evaluering utviklet vi deretter et tredje design hvor vi tok hensyn til resultatene fra 
andre evaluering. Det tredje designet ble også utviklet i Flairbuilder, men med en enda 
større grad av interaktivitet og fokus på det visuelle.  

3.3 Evaluering 
Målet med evalueringene var å undersøke i hvilken grad designforslagene tilfredstilte 
brukernes behov, samt å identifisere problematiske aspekter ved designene. For å få til dette 
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ble prototypene evaluert ved hjelp av såkalte group-based expert walkthroughs (Følstad 
2007) (ekspertevaluering), hvor brukere fra målgruppen og brukbarhetseksperter sammen 
evaluerer en prototype ved å gå igjennom et eller flere bruksscenarier med prototypen 
(Følstad 2007). Grunnen til at vi valgte en analytisk teknikk fremfor feltstudier og 
brukbarhetstesting, var først og fremst at analytiske teknikker vanligvis er mindre 
ressurskrevende med tanke på forberedelser og antall deltakere. 

3.3.1 Første evaluering 
Målet med den første evalueringen var å identifisere brukbarhetsproblemer med det første 
designforslaget. For å gjøre evalueringen så enkel som mulig, deltok gruppemedlemmene 
selv i ekspertevalueringen. Ettersom alle gruppemedlemmene er i den rette målgruppen, og 
er studenter innefor menneske-maskin interaksjon, så vi dette som gjennomførbart. Det skal 
også nevnes at det første designet først og fremst var satt sammen av ett av 
gruppemedlemmene, og at de andre tre medlemmene dermed ikke påvirket resultatet av 
designforslaget. Evalueringen ble gjennomført på et grupperom ved Universitetet i Oslo. 
Designforslaget ble vist på en storskjerm, mens vi i plenum diskuterte hvert enkelt 
skjermbilde, identifiserte brukbarhetsproblemer, og kom med forslag til forbedringer. 
Evalueringen tok ca. 2 timer. Brukbarhetsproblemene vi kom frem til ble dokumentert 
skriftlig underveis. 

3.3.2 Andre evaluering 
Målet med den andre evalueringen var å identifisere brukbarhetsproblemer med det andre 
designforslaget, samt å undersøke i hvilken grad dette forslaget møtte brukernes behov. I 
denne evalueringen, som også ble utført som en gruppebasert ekspertevaluering, deltok 2 
studenter fra Universitetet i Oslo, som begge var i den rette målgruppen. Ingen av 
studentene hadde noe kjennskap til prosjektet fra før, og I likhet med den første 
evalueringen ble også denne utført i et grupperom ved Universitetet i Oslo.   
 
I første del av evalueringen ba vi hver av deltakerne om å tolke det de så i de ulike 
skjermbildene designet bestod av, og forklare hva de ulike delene av grensesnittet 
representerte, samt hvordan de skulle brukes. På denne måten samlet vi nyttig kunnskap om 
hvorvidt brukerne faktisk tolket designet slik det var ment å skulle tolkes. Med grunnlag i 
dette kunne vi dermed utlede brukbarhetsproblemer. Flere brukbarhetsproblemer ble også 
identifisert direkte av deltakerne. I den andre delen av ekspertevalueringen ba vi deltakerne 
om å komme med generelle tilbakemeldinger på selve konseptet, og da særlig måten man 
gikk frem på for å finne turer ved hjelp av designet; informasjonen som var tilgjengelig for 
hver tur; og grensesnittet for å søke etter turer.  

4. Designprosessen 
I denne seksjonen presenterer vi hele designprosessen for prosjektet vårt, fra begynnelse til 
slutt. Resultatene av behovsanalysen, som bestod av en spørreundersøkelse og en 
fokusgruppe er gjengitt i Seksjon 4.1, før vi presenterer resultatene for evalueringen vi av 
første- og andre designprototype i henholdsvis Seksjon 4.2 og Seksjon 4.3. Til slutt 
presenterer vi det endelige designet vi kom frem til som resultat av behovsanalysen og 
evalueringene. Under presentasjonen av dette designet vil vi referere til ulike 
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designprinsipper og mål for brukervennlighet benyttet i designet. Vi vil påpeke at skisser av 
designene er vedlagt nederst i dokumentet.  
 

4.1 Spørreundersøkelsen  
Spørreundersøkelsen ga et godt innblikk i hvilken informasjon som er viktig for brukere når 
de planlegger en tur, og hvilken informasjon som er viktig mens de er på tur (se figur 1). Det 
at gruppen kommer rett fra telemark- og snowboardkurs kan tenkes å ha en påvirkning på 
svarene. Det at respondentene også er medlemmer av DNT setter nok også sitt preg på 
svarene og resultatet er dermed sannsynligvis ikke representativt for hele målgruppen til 
dette prosjektet, men de representerer allikevel en viktig brukergruppe.    
 

 

Figur 1: Resultater fra spørreundersøkelsen 

 

I den andre delen av spørreundersøkelsen, hvor vi ba deltakerne om å gi en utdypende 
tekstlig tilbakemelding, mottok vi ikke fullt så mange svar. På spørsmål om hva den viktigste 
“triggeren” til å komme seg ut svarer en respondent: “At jeg har venner eller familie som vil 
dra sammen med meg”. Type aktivitet er avgjørende for valg av tur men omtale av turen er 
også viktig når en velger hvilken tur en skal gå. Informasjon om vær og område ser ut til å 
være svært viktig for folk mens de er på tur. Det siste kan tolkes som en utvidet opplevelse 
hvor en får mer kunnskap om det stedet en beveger seg i gjennom.  
 
Vi hadde innad i gruppen allerede dannet oss et bilde av hvilken type applikasjon vi ønsket å 
utvikle, men vi ønsket likevel gjennom denne spørreundersøkelsen å finne de kravene 
brukerne satt øverst på listen. Utfordringen her var å bruke svarene fra undersøkelsen for å 
utvikle en kravspesifikasjon som senere kunne oversettes og brukes i et design. Vi kom 
deretter frem til et sett med krav vi ønsket å ta med oss videre i designprosessen (se figur 2). 
Vi valgte å ta hensyn til de svarene fra spørreundersøkelsen vi mente var mest 
hensiktsmessige å bruke. Dette resulterte i to hovedfunksjoner: Å finne en tur og å lage en 
tur. Funksjonaliteten for å finne en tur må gjøre det mulig for brukere å se turmuligheter ut 
fra faktorer som område, turkategori og rangering. Tanken bak funksjonaliteten til å kunne 
lage turer var å fremme et sosialt samhold mellom turgåere, ved at folk kan legge til egne 
turer i tillegg til å gå turer som andre har lagret i databasen. Det vil vise seg senere i 
prosessen at disse kravene vil endres, som vi kommer tilbake til senere i rapporten. 
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Figur 2: Første kravspesifikasjon etter spørreundersøkelsen 
 

4.2 Fokusgruppe 
Gjennomføringen av fokusgruppen tok utgangspunkt i figur 2 over, og brukerne var stort sett 
ganske positive til innholdet i denne modellen. I tillegg ble tilgang til informasjon om 
vanskelighetsgrad nevnt flere ganger som et viktig punkt. På spørsmål om hva 
vanskelighetsgrad bør defineres ut ifra, nevnte deltakerne spesielt tid, lengde og stigning. 
Videre er tilgjengelighet både med bil og kollektivtrafikk også nevnt som faktorer som kunne 
være viktige. At kollektivtransport står sentralt kan komme av at deltakerne på workshopen 
er studenter og ikke disponerer bil.  Deltakerne nevnte også at det kan være svært nyttig og 
motiverende å kunne se tilbake på hvilke turer de har gått tidligere, ved hjelp av en 
historikkfunksjon. I relevans til dette gjorde deltakerne det klart at denne informasjonen ikke 
var noe de ønsket å dele i sosiale medier som for eksempel Facebook. Hovedgrunnen til 
dette var at samtlige deltakere på workshopen opplevde økende grad av støy i sosiale 
nettsamfunn og ikke ønsket å bidra til videre økning av denne støyen. Historikken kan likevel 
være en viktig motivasjonsfaktor, spesielt hvis det blir lagt opp til et slags poengsystem, der 
man får en form for ”belønning” etter hvor mange turer man går. Det å kunne dele 
turforslag med venner og dermed invitere dem med på tur var gruppen svært positiv til. 

Det var også svært viktig for deltakerne at en teknisk løsning kan registrere hvor 
brukeren befinner seg slik at den kan gi relevant informasjon basert på brukerens posisjon. 
For eksempel ønsker man informasjon om turmuligheter i Bergen dersom man befinner seg 
der, og ikke turmuligheter i Oslo. Videre blir det påpekt at det også er svært viktig at 
løsningen er i stand til å anbefale turer til brukeren uten av brukeren først må spesifisere 
akkurat hvilken tur han/hun leter etter. Som eksempler på dette nevnes de mest populære 
turene der du er nå, nyeste turer eller høyest rangerte turer. Deltakerne nevner også at 
applikasjonen bør være sesongbasert, slik at brukeren kan tilpasse turen sin etter snø eller 
bar mark. Her blir Nordmarka trukket frem spesielt siden det finnes mange skiløyper om 
vinteren som ikke egner seg for tur om sommeren, og motsatt. 

Det blir også nevnt at det er fint å ha et mål når man går turer. Det er ikke så viktig 
hva målet består av - om det er en hytte, utsiktspunkt eller andre mer eller mindre 
interessante mål. Slik vi tolker dette er det en viktig motivasjonsfaktor å gå til noe. Ikke bare 
snu midt på en sti siden en har nådd målet om hvor langt en skal gå den dagen. En annen 
viktig ting som brukerne rapporterte i fokusgruppen var at funksjonen “lage tur” ikke 
motiverer brukerne i noen særlig grad når det gjelder å bruke applikasjonen. De mente det 
ville være bedre å lage en applikasjon med en god “finn tur”-funksjon fremfor å ha begge 
funksjonene tilgjengelig. Deltakerne mente at det å spisse applikasjonen på denne måten vil 
gjøre den mer oversiktlig og enklere å bruke. Etter å ha mottatt disse tilbakemeldingene fra 
fokusgruppen, ble vi enige om å gjøre “drastiske endringer” i kravspesifikasjonen, som 
resulterte i et design som blir evaluert i neste avsnitt. 
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4.3 Første Evaluering av Design 
Ut fra resultatene fra behovsanalysen utviklet vi et førsteutkast til design (se vedlegg 2) i 

form av en enkel prototype. Målet med den første evalueringen var å identifisere 

brukbarhetsproblemer i dette designforslaget, samt å samle inn forslag til hvordan disse 

problemene kunne utbedres. I tabellen nedenfor lister vi opp resultatene fra evalueringen. I 

venstre kolonne av tabellen lister vi identifiserte brukbarhetsproblemer. I høyre kolonne 

lister vi forslag til hvordan disse problemene kan utbedres.   

 

Problem Forbedring 

”Tilbakeknapp” er unødvendig Fjern ”tilbakeknapp” fra hovedmeny 

”Tilbakeknappen” er plassert nederst i 

grensesnittet, i motsetning til hva som er 

normen i mobile grensesnitt 

Plasser ”tilbakeknapp” øverst istedenfor nederst i 

grensesnittet. 

Turlogg mangler viktig informasjon som for 

eksempel hvilken type aktivitet turen bestod 

av, og dato for turen. 

Legg til aktivitetsikoner og dato på hver tur listet i 

turloggen. 

Menyvalg er utilgjengelige, bortsett ifra når 

man befinner seg på selve hovedmenysiden. 

Bytt ut hovedmenyen med en menylinje som ligger 

nederst i grensesnittet, og som alltid er tilgjengelig. 

Beskrivelser av turer inneholder unødvendig 

informasjon slik som kartsymbolet og antall 

likes. 

Fjern kartsymbol og ”likes” informasjon fra 

turbeskrivelsene. Flytt heller ”likes” informasjon 

inn i tittellinjene for turene. 

Turbeskrivelsene mangler informasjon om 

aktivitetene turen egner seg for. 

Legg til aktivitetinformasjon i turbeskrivelsene. 

Kart mangler informasjon om egen posisjon. Vis egen posisjon i kart samtidig med turløype. 

Skriftstørrelsen er unødvendig stor og gjør at 

man får plass til lite data på skjermen 

samtidig. 

Gjør skriftstørrelsen mindre. 

Turbeskrivelse mangler informasjon om 

område. 

Vis områdenavn i turbeskrivelse 

Brukere bør ha muligheten til å se de ulike 

turforslagene i forhold til geografiske posisjon. 

Gjør det mulig å se turforslag i kart ved å vise turer 

som ”placemarks” i kartet. 

Tabell 1: Brukbarhetsproblemer og forslag til forbedring av første design 

 
Som vist i tabellen fant vi flere problemer med det første designet, samt flere forslag til 
hvordan disse problemene kunne utbedres. Disse forslagene ble brukt til å videreutvikle og 
forbedre prototypen (se vedlegg 3). I tillegg til å utbedre problemene ovenfor ble også det 
estetiske utseende til designet forandret, for å gi et mer helhetlig og ferdig inntrykk. De ulike 
elementene henger dermed bedre sammen designmessig enn det de gjorde tidligere. Det 
forbedrede designet ble deretter evaluert på samme måte som det første, som presentert i 
neste avsnitt. 
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4.4 Andre Evaluering av Design 
Målet med den andre evalueringen var å identifisere brukbarhetsproblemer, styrker og 
forslag til forbedringer med hensyn på det andre designforslaget (se vedlegg 3). Vi ønsket 
også å undersøke i hvilken grad forslaget tilfredsstilte brukernes behov. I tabellen nedenfor 
presenterer vi brukbarhetsproblemer som ble nevnt av brukerne under ekspertevalueringen: 
 

Problemer 

 Det er ingen beskrivelse av hva applikasjonen gjør når den starter, noe som gjør den 

litt vanskelig å forstå seg på i begynnelsen. 

 Man må ha Facebook for å kunne ”like” en tur, og dette ekskluderer mange 

brukere. 

 Det går ikke an å velge mer enn én aktivitet når man søker etter turer. 

 Ordet ”Kart” er brukt flere steder og skaper dermed forvirring blant deltakerne. 

 Selve designet bruker litt for mange forskjellige farger. 

 Det er vanskelig å forstå hva som er poenget med ”tilbakeknappen”. 

 Ettersom det ikke er noen kvalitetssjekk på interessepunktene som legges til kan 

det fort bli mye støy og uinteressant informasjon som dukker opp i kartet. 

Tabell 2: Brukbarhetsproblemer med det andre designforslaget 

Selv om deltakerne identifiserte mange problemer, pekte de også ut flere styrker ved 
designforslaget. Disse styrkene er listet opp i tabellen under:  

Styrker 

 Bruk av GPS til å finne turer i nærområdet. 

 Mulighet til å se turer både i liste og i kart: Listevisningen fungerer bra for å se 

hvordan turer er rangert og for å lese beskrivelse, mens kartvisningen er nyttig for å 

se turer i området der man befinner seg. 

 Grensesnittet er generelt sett oversiktlig og enkelt å navigere i. 

 Mulighet til å se hvor man befinner seg i forhold til turløypen. 

 Mulighet til å bruke kartet til å navigere etter turstien. 

 Visning av interessante punkter i kart, og da spesielt servering og hytteinformasjon. 

Tabell 3: Styrker ved det andre designforslaget 

 
Deltakerne kom også med flere konkrete forslag til forbedring av designet, som gjengitt i 
tabellen under. Legg merke til at alle disse forbedringene gikk på utvidelse av applikasjonen.  
 

Forslag til forbedringer 

 Legg til en form for beskrivelse som forteller hva applikasjon gjør når den startes. 

 Legg til checkboxer på avansert søk som gjør det mulig å velge flere aktiviteter. 

 Legg til funksjonalitet for å kunne merke av favoritturene sine. 

 Legg til funksjonalitet som trekker ut en tilfeldig tur (i.e. randomfunksjon). 

 Legg til funksjonalitet for å skjule interessepunkter andre brukere har lagt til. 

Tabell 4: Forslag til forbedring av det andre designforslaget 
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Generelt sett virket deltakerne svært positive til selve ideen og designforslaget, og var enige 
om at dette var en type applikasjon som kunne være et nyttig hjelpemiddel for å komme seg 
mer ut på tur i nærområdet. Med grunnlag i dette virket det som at brukernes 
grunnleggende behov til en viss grad var tilfredstilt. Problemene som ble identifisert gikk 
stort sett på detaljer ved grensesnittet, og ikke på selve konseptet. Deltakerne nevnte blant 
annet at turbeskrivelsen inneholdt den nødvendige turinformasjon, og at søkefunksjonen 
inneholdt de rette søkepremissene (bortsett ifra muligheten til å velge flere aktiviteter i 
motsetning til bare én når man søker).  
 
Den tredje og siste versjonen av designet er en helt klar forbedring av de to første 
versjonene (se figur 3). En nærmere beskrivelse av valgene vi har tatt og funksjonaliteten for 
denne versjonen er beskrevet i neste seksjon. De største endringene som ble gjort fra de to 
første designene er: lagt til mulighet for å bytte mellom listevisning og kartvisning ved hjelp 
av én knapp; lagt til bilder i turbeskrivelse; fikset på farger og estetikk; og lagt til logo. 

4.5 Design av applikasjonen 
Vi har kommet frem til mange funn ved hjelp av de ulike behovsanalysene vi har utført. 
Derfor valgte vi å fokusere på de funnene vi så på som mest hensiktsmessige å jobbe videre 
med i vårt design. Selv om vi hadde utviklet kravspesifikasjonen med to hovedfunksjoner og 
mange underliggende funksjoner, ble vi likevel enige om å kutte ned på mesteparten av 
disse funksjonene. Vi måtte kutte vekk alt som var overflødig, og satt dermed igjen med et 
design som vi tror er enkelt å lære seg, samt enkelt og effektivt i bruk både før og under tur. 
For å beskrive dette nærmere, vil designet bli presentert med utgangspunkt i 
designprinsippene og målene for brukervennlighet, som beskrevet i (Sharp et. al. 2007). 
 
Vi har valgt å kalle applikasjonen for ”FinnTur”, etter tips fra flere brukere da vi utførte 
behovsanalysen. De pekte på at de hadde trøbbel med å forstå hovedfunksjonen til 
applikasjonen. Enkle applikasjoner bør ideelt sett ikke ha behov for en brukerveiledning, og 
logoen bør beskrive i hovedsak hva applikasjonen gjør. Dette går under 
brukervennlighetsmålet ”learnability”, som går ut på at et program bør være lett å lære seg 
for å komme fortere i gang. Det er sjeldent brukere vil ta seg tid til å bruke et program 
dersom det krever for mye arbeid med å lære seg det. 
 
I utgangspunktet hadde vi tenkt at brukeren skulle komme direkte inn på applikasjonen idet 
programmet starter. Vi fant etter hvert ut at dette ville bli litt vanskelig, siden brukeren lett 
kan bli forvirret over hvordan applikasjonen egentlig fungerer, og hvilke oppgaver den 
utfører. Derfor ble det bestemt at brukeren skal møte en velkomstside, som vil beskrive kort 
hva applikasjonen heter og hva den gjør ved hjelp av et slagord: ”Turforslag i ditt nærmiljø”. I 
tillegg vil logoen til våre samarbeidspartnere bli presentert nederst på forsiden. Denne 
forsiden vil bli vist noen få sekunder, før brukeren vil bli vist videre til ”startsiden”, eller 
siden som viser/anbefaler turforslagene i nærområdet til brukeren (se figur 3).  

4.5.1 Designprinsipper og brukergrensesnitt 
For at brukeren skal kjenne seg igjen i applikasjonen fra velkomstsiden, er bakgrunnsbildet 
fortsatt en del av toppmenyen, i tillegg til logoen (se figur 3). For å følge designprinsippet 
”consistency”, er denne delen av toppmenyen lik på alle sidene, slik at brukeren hele tiden 
skal kjenne seg igjen. Menylinjen nederst følger konsekvent igjennom alle deler av 
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brukergrensesnittet, slik at de tre menylinkene, ”Turforslag”, ”Søk” og ”Logg” alltid vises 
nederst som en menylinje. Når en befinner seg på en av de tre sidene, vil brukeren få 
feedback om det i form av at den valgte menyen blir farget blå. En annen form for feedback 
som er lagt til i prototypen, er at miniatyrbildene og liker-knappen er trykkbare og viser en 
informasjonsboks som forklarer hva som vil skje når applikasjonen er ferdig implementert. 
 

Figur 3: Startside, turkart og søkefunksjon i designforslag 3 
 
Det som vises på startsiden er turforslagene i området der brukeren befinner seg. Forslagene 
er listet opp etter rangering basert på antall ”Likes” spesifisert vha. ”Like”-funksjonen fra 
Facebook. Jo flere som liker turen, jo høyere opp vil turen bli rangert. På grunn av 
begrensninger i prototypesystemet, må liker-funksjonen ligge sammen med beskrivelsen av 
turen. Om det er mulig, ønsker vi å flytte liker-funksjonen opp på linje med overskriften til 
hver enkelt tur. Dette er slik at brukeren lettere vil forstå at turene faktisk er rangert. Dette 
samsvarer med designprinsippet “Visibility”, som fastholder at funksjoner og status bør være 
synlige for brukeren. Overskriften for hver enkelt tur vil også inneholde lengde for turen.  

Grunnen til at vi har tatt i bruk en ”Likes” til å rangere turer, er for å koble sosiale 
medier opp mot applikasjonen. Vi fant ut at dette ville være mer nytteverdig fremfor en 
rangeringsfunksjon som inneholder fem eller ti valgmuligheter, siden vi mest sannsynlig vil 
nå ut til flere brukere via Facebook, og fordi en stor rangeringsskala kan gi svært sprikende 
resultater (Holone et. al. 2007).  Ved å begrense valgmulighetene gjør vi det også lettere for 
brukerne å rangere turer.  
Den typen listevisning som er vist på startsiden er en måte å vise informasjon om de ulike 
turene på. I tillegg er det også mulig å endre listevisningen til kartvisning, ved å klikke på 
”Kart” i toppmenyen. Her vises de samme turforslagene som i listevisningen, bortsett fra at 
de ulike turene er plottet inn på et kart, slik at man kan se turene i en geografisk kontekst. 
Foreløpig vises bare startpunktene for hver enkelt tur på kartet, men slik vi ser det er dette 
også hovedsakelig det viktigste. Brukerens egen posisjon vil også avmerkes i kartvisningen, 
slik at man kan se turer i forhold til der man befinner seg. Dersom en trykker på en av turene 



FinnTur Side 16 
 

på kartet, vil brukeren foreløpig bare komme tilbake til listevisningen for å få mer 
informasjon om den spesifikke turen. Det at brukeren har mulighet til å endre fra listevisning 
til kartvisning, er for å skape en høy grad av “utility” (Sharp et. al. 2007). Med dette betyr det 
at systemet tilbyr riktig funksjonalitet slik at brukeren kan utføre de oppgavene han eller hun 
ønsker, også på flere måter. 
 
Når man ser på et turforslag i listevisningen får man opp en detaljert beskrivelse av turen, 
inkludert hvilken type aktivitet turen egner seg for, bildegalleri og en kartknapp som kan 
trykkes for å vise turen i kart. Startsiden inneholder hovedsakelig tre turforslag, men 
brukeren skal også ha muligheten til å se flere turer ved og scrolle seg lengre ned på siden. 
 
Dersom man trykker på kartknappen, kommer man videre til et kart der turløypen er tegnet 
inn. Hvis man ønsker å gå denne turen kan man trykke på ”Start tur”, som da vil vise 
brukeren posisjon i forhold til turløypen, og registrere tid man bruker, samt lengden man har 
gått så langt, mens man går turen. Informasjon om ”Varighet” (tiden brukeren har brukt så 
langt) og ”Distanse” (lengden gått) er lagt til ovenpå kartet (se Figur 3).  Når ”Start tur” 
knappen klikkes vil den endre seg til en pauseknapp og en stoppknapp. Dersom en velger og 
pause turen, vil en få muligheten til å fortsette eller å stoppe. Dersom en stopper, vil turen 
bli registrert lokalt i applikasjonen, og lagre seg i ”Logg”. En kort rapport om turen vil bli vist 
for å oppsummere turdata som lengde og distanse.  
 
En annen funksjon som er tilgjengelig mens brukeren er ute på tur, er å ”legge til et punkt” 
på veien. Her kan en velge å legge til et turmål eller en begivenhet som er verdt å få med seg 
ved hjelp av en tekstlig beskrivelse og/eller bilder. Her har vi også valgt å legge til en liten 
hjelpetekst dersom brukeren trykker på spørsmålstegnet, siden vi tror at det kan være 
vanskelig å forstå hva det betyr å legge til et punkt (se figur 4). Dette går under 
designprinsippet ”visibility”, som sier at jo mer synlige funksjonene er, desto større sjanse er 
det for at brukeren skjønner hva han eller hun skal/kan gjøre.  
 

 
      Figur 4: Spørsmålstegn, et hjelpeikon til brukeren 

 
Når turen er gått ferdig, blir som sagt turen lagret under menylinken ”Logg”. Her kan en se 
en opplisting av turene en har gått, med dato, sted og lengde for turen. En kan også få mer 
informasjon dersom en trykker seg inn på hver enkelt tur for å se varighet og distanse gått. 
Her kan en også se løypen en har gått i et kart. Nederst i loggen kan en se total distanse reist 
for alle turene en har gått. 
 
Blant menylinkene finnes også “Søk”, som lar brukeren søke etter turer ut fra lengde, 
aktivitet og/eller område. Resultatet av et søk vil komme opp i listevisningen som brukt på 
startsiden (se figur 3), da også listen her er rangeringsbasert. Her finnes det begrensninger 
(constraints) (Sharp et.al, 2007), ved at brukeren kun kan søke ut fra aktivitet, område og 
lengde. Grunnen til dette er for å gjøre også søkefunksjonen så enkel som mulig, men 
fremdeles tilby brukerne den aller viktigste søkefunksjonaliteten.  
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5. Diskusjon 
I denne seksjonen vil vi med utgangspunkt i designprosessen som beskrevet ovenfor 

reflektere over resultatene fra behovsanalysen, kravspesifiseringen, og evalueringen av 

designforslagene vi kom frem til. Ettersom vi også fant andre interessante aspekter 

underveis, er disse også inkludert i diskusjonen.   

5.1 Informasjonsbehov og kravspesifisering 
For å møte brukernes behov for informasjon valgte vi å benytte oss av en 
spørreundersøkelse. I tillegg benyttet vi oss av en fokusgruppe og ekspertevaluering for å 
evaluere designet. Dette ga oss mange forslag til informasjon som vi igjen måtte forsøke å 
snevre inn til applikasjonen vi ønsket å utvikle. 
 
Som et resultat av spørreundersøkelsen, fant vi ut at halvparten av deltakerne mente at de 
trengte vær og føremeldinger før de drog ut på tur. Vi følte at denne informasjonen er 
såpass lett å få tak i fra applikasjoner som allerede finnes, så vi valgte heller å fokusere på 
andre områder. Brukerne oppga også at de ønsket informasjon om turområdet og terreng, 
og dette valgte vi å fokusere på. Informasjon om turområdet får en igjennom presentasjon 
av kart og igjennom beskrivelse av turen. Siden terreng er et vidt og vanskelig definerbart 
begrep valgte vi å dele inn turene i kategorier. At turene er tilpasset sykling og barnevogner 
antyder også hvor fremkommelig terrenget er. Gjennom ekspertevalueringen fikk vi 
bekreftet at dette var informasjon de var ute etter. Utfordringen med denne utformingen av 
designet er å skrive gode nok beskrivelser av turene, samt definere klare retningslinjer for 
hvilke aktiviteter som skal settes som tilgjengelig for turen. 
 
Brukerne oppga også at de ønsket å se hva andre turgåere syntes om turen, altså omtale. 
Dette har vi satt fokus på igjennom utviklingen av en rangeringsfunksjon med Facebook 
“Likes”. En av de viktigste faktorene vi måtte ta hensyn til da vi skulle designe, var å få 
applikasjonen til å virke som et hjelpemiddel for å fremme sosial kontakt med andre 
underveis på turen. I tillegg var det også viktig å inkludere sosiale medier på en slik måte 
som ikke virker forstyrrende, men heller får venner til å gi hverandre nyttige tips om gode 
turer de har gått. Ved å benytte oss av facebook sin “Like” funksjon mener vi at brukere 
enkelt kan bidra til turens omtale, samt gi vår applikasjon omtale ovenfor eventuelle nye 
brukere. Å benytte seg av denne typen rangering er ikke uproblematisk. Det krever at 
brukere som skal stemme også har en facebook-konto. Dette ble også kommentert i 
ekspertevalueringen. På tross av dette valgte vi å beholde denne rangeringen fordi den 
allerede er godt kjent, og fordi den gjør at stemmegiverens vennekrets får vite om 
applikasjonen som de stemmer i. 
 
En del av turinformasjonen må genereres automatisk og applikasjonen må forstå hvor den 
befinner seg for å gi relevant informasjon. Det å finne en tur bør ikke baseres kun på et 
åpent søk men må gi tydelige hint og tips til hvordan man kan finne andre turer. Den må 
støtte invitasjon av venner men ikke føre til økt støy i brukerens sosiale nettsamfunn. 
Rangering av turer virker som en svært viktig faktor for brukerne. Dette gjenspeiler mange 
av dagens “anbefalingssystemer” enten det gjelder forbrukerprodukter på nett eller andre 
tjenester.  
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5.2 Design 
Gjennom utviklingen og evalueringen av prototypene fant vi ut at noen aspekter ved 
designene virket svært lovende, mens andre deler av designene ikke fungerte tilstrekkelig. 
For å gjøre det mulig for brukere å finne velegnede turer, var det nødvendig både å vise 
detaljert informasjon om turer, sortere turer etter rangering, og vise turer ut fra geografiske 
lokasjon. For å få til dette kom vi opp med ett todelt grensesnittdesign hvor brukeren selv 
kunne skifte mellom listevisning og kartvisning. Ut fra resultatene fra evalueringen virket 
dette som en intuitiv og enkel måte å gi brukerne tilgang til den rette informasjonen på.  
 
Evalueringen indikerte også at informasjon under tur med fordel bør fokusere på å få frem 
turløypen og brukeren egen posisjon ved hjelp av kart kombinert med GPS. Annen 
informasjon, som varighet og lengde kan vises ovenpå dette kartet.  
 
En god måte å tilfredsstille kravet om at applikasjonen skal være i stand til å anbefale 
turforslag uten at brukeren trenger å spesifisere noe, er å la dette være det første som 
kommer opp i applikasjonen. På denne måten kan brukerne ved hjelp av ett klikk få anbefalt 
turforslag i nærheten. Samtidig er det viktig at også annen funksjonalitet som søk og logg er 
enkelt tilgjengelig fra denne startsiden. For å få til dette kan man benytte seg av en meny 
nederst i brukergrensesnittet som alltid er tilgjengelig.  

5.3 Representasjon av lengde på turen 
I søkefunksjonen og representasjonen av turen er lengde et viktig moment. Lengden på en 
tur representeres gjerne gjennom tid eller distanse. Turistforeningen (og dermed UT.no) har 
en standardisert måte å beregne tid på for en rute. Det følger også med en forklaring på 
hvordan denne tiden blir beregnet: 
 
«De oppgitte tidene i rutebeskrivelsene i Turplanleggeren og i Til fots i Norge angir gangtiden 
for en voksen person i vanlig god form som bærer på en tikilos sekk. Du må derfor ta 
forbehold om egen kondisjon, tempoet til eventuelle andre i turfølget, samt vær og 
føreforhold med for eksempel snø eller uventete vadinger.» (Nils Block-Hoel, 2005). 
 
Kartet på Gulesider og Google Maps oppgir både tid og antall km når en lager kjøreruter fra 
et sted til et annet. Det er noe også UT.no gjør i sin informasjon om turløyper. På tross av 
dette har UT.no valgt å representere turens lengde i tid i den komprimerte oversikten 
brukerne får når de trykker på en rute i kartet. Det gjøres også i turkart levert fra Nordeca 
(Tidligere Ugland IT). I disse kartene får man ikke oppgitt avstanden på en rute. 
 
DNTs tidsberegning er nokså vanskelig å forstå, og krever en viss opplæring for å kunne 
brukes. Gruppen har derfor valgt å bruke antall km som beregning av lengde på turen.  

5.4 Native- versus webapplikasjon 
For brukerens del er det én viktig fordel med en nativ mobilapplikasjon og det er 
responstiden. Sett bort i fra det vil FinnTur kunne ha alle funksjoner om den lages som en 
webapplikasjon. Den vil også kunne ha offline funksjonalitet med mulighet til å lagre kart- og 
ruteinformasjon om en benytter HTML5 som i utviklingen. Fordelene med å lage FinnTur 
som en webapplikasjon er spesielt på kostnader og det å være uavhengig av en plattform. 
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Det er ikke nødvendig å lage spesialtilpassede versjoner for iOS og Android. Den vil utvikles 
med lavere kostnader og sannsynligvis senke terskelen for justeringer og oppdateringer. For 
den saks skyld kan den til og med brukes på andre datamaskiner om det utvikles en 
webapplikasjon fremfor en nativeapplikasjon. Ved å utvikle en webapplikasjon vil en miste 
muligheten for synlighet i en "appstore". Dette kan være en ulempe som må veies opp i mot 
kostnad på utvikling for flere operativsystemer. Det er ingen overveiende fordeler eller 
ulemper som gjør det lett å velge enten det ene eller det andre for FinnTur.  

5.6 Brukerbaserte tilbakemeldinger 
Turforslagene må rangeres og gruppen valgte å bruke Facebook "Likes" for å gjøre det så lett 
som mulig for brukeren å rangere en tur. Det var med utgangspunkt i at turene skulle 
rangeres ut i fra hvor godt likt de er i applikasjonen.  Holone (2009) valgte i sitt eksperiment 
å bruke bare tre nivåer i rangeringen av rutesegmenter fremfor flere. Dette gjorde de for å 
minske muligheten for personlig tolkning av de forskjellige nivåene og samtidig øke 
sannsynligheten for at brukerne brukte rangeringen ved å senke terskelen for å velge 
mellom de forskjellige nivåene (Holone 2009). På tross av dette viste studien at brukerne 
brukte rangeringen på en annen måte enn forskerne hadde forutsett, de rangerte kun når 
det var til fordel for dem selv og kun når noe var negativt (det positive resultatet ville bli at 
de fikk en alternativ rute). Samtidig viser Holones studier at et system kan virke basert på 
rangering på en skala fra 1-2, da brukerne i praksis kun benyttet to rangeringer og i all 
hovedsak kun den ene som gav en alternativ rute. I deres tilfelle vil en rangering av 
inaccessible bety at det rutesegmentet får nok ett minuspoeng, sammenlignet med de andre 
alternative rutesegmentene og dermed rangerer brukerne implisitt de andre rutene opp.  
 
Ved å bruke likes har vi valgt en skala som kun kan rate turer oppover. Hver gang en liker en 
tur vil denne turen få ett poeng mer enn de alternative turene i samme område, og dermed 
havne lenger opp på listen. Samtidig fjerner det muligheten for tolkning av hva nivåene 
betyr; enten likte du turen etter du har gått den eller så sier du ingenting om det. Det senker 
også terskelen ytterligere for å rangere at brukeren kun må forholde seg til ett 
rangeringsnivå. 
 
Denne formen for rangering har løst noen utfordringer Holone peker på slik som tolkning av 
de forskjellige rangeringsnivåene. Samtidig har den om vi følger Holones argument senket 
terskelen for å rangere. Men den har ikke gitt en tilfredsstillende løsning på utfordringen 
Holone peker på med at brukere kun rangerer når de får noe igjen for det selv. Det kan 
argumenters for at terskelen for å like er lavere enn å rangere på en skala, men det er 
fremdeles en utfordring å få folk til å delta med å rangere, i og med at dette krever tilkobling 
til er sosialt medium. 
 
Et annet moment som ble diskutert blant annet i en forelesning hvor Holone var til stede var 
om det vil være mulig å rangere i flere dimensjoner, på flere forskjellige ting. Dette kunne 
vært bra, spesielt for å gjøre rangeringen av turene enda mer finmasket for eksempel kunne 
turene blitt rangert med tanke på egnethet for forskjellige aktiviteter, vanskelighetsgrad, 
opplevelsen, naturen med mer. Men dette ville gjort selve rangeringen mer kompleks og økt 
behovet for motivasjon. Dette må nok sies å være et av nederlagene i oppgaven at vi ikke 
har lykkes å finne en god løsning på motivasjon og flere dimensjoner på rangering. 
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5.7 Teknologisk avhengighet? 
Det er på mange måter et paradoks å utvikle en mobil applikasjon for å hjelpe folk å komme 
seg mer ut i frisk luft, bort fra hverdagens mas. Tur blir i stor grad brukt som avkobling fra 
hverdagen. I Fjell & Vidde kan vi lese om Bjørn-Inge Larsen, direktør i helsedirektoratet som 
drar til hytta i marka for å oppleve ro og avkobling i helgene. Der er det forbud mot alle 
apparater med skjerm (Bulltuhus 2011). Det å bruke mobil teknologi som et hjelpemiddel 
mens en er på hytta er kanskje motstridende for mange. Allikevel, selv om teknologi kan ha 
negative innvirkninger og bidra til økt stress kan den også være til hjelp for å styrke 
opplevelsene ute i naturen. Vi er ikke helt der enda at mobiltelefonen er nærmest usynlig 
slik Weiser forestiller seg. Teknologien føles heller ikke helt naturlig noe som kommer tydelig 
frem for eksempel i det paradokset at det i dagens sosiale medier er lettere å dele noe med 
venner over Facebook enn vennene som sitter ved siden av deg i lunsjen. Det er lettere å 
komme i kontakt med folk som er langt borte enn noen gang før. Samtidig mister en, hver 
gang en gir oppmerksomhet til skjermen, muligheten til potensiell interaksjon med folk i 
nærheten.  
 
Den kan likevel brukes som et verktøy for å styrke opplevelsen der du er eller i dette tilfellet 
å komme seg ut. En essensiell motivasjonsfaktor for å bruke mobilen som verktøy er å få 
med seg vennene sine ut på tur. For å få til dette må applikasjonen heller oppmuntrer til 
sosiale aktiviteter i stedet for motsatte.  
 
Rheingold (2001) viser til en viktig problemstilling som designere bør ta stilling til. Hva fører 
applikasjonen din til? Fører den oss sammen eller dytter den oss fra hverandre? Dersom 
flere applikasjoner, apparater og teknologier ble designet med det spørsmålet i bakhodet 
kunne vi sett løsninger som la til rette for økt sosialisering i det virkelige liv. Et slikt tankesett 
og en slik veiledning i designprosessen kunne gitt løsninger som førte mennesker sammen. 
Løsninger som forsterker det sosiale liv fremfor å svekke det. Og gjennom denne måten å 
tenke på kunne teknologien blitt mindre påtrengende og føles like naturlig som strøm, 
samtidig som den er allestedsværende.  
 
I en videreutvikling av applikasjonen kunne det vært interessant å utvikle dette konseptet, 
med enda større fokus på å føre folk sammen ved hjelp av mobil teknologi. Videreutviklingen 
kunne også ha sett på mulighetene for å begrense turgåernes tilgjengelighet, enten ved hjelp 
av Context-Call og Calls.calm - liknende tjenester, eller ved at telefonen automatisk 
oppdager at den er i skog og mark og endrer tilgjengeligheten deretter (Se pkt 2.6 for mer 
informasjon om begrenset tilgjengelighet). 

6. Konklusjon 
Målet med dette prosjektet var å fremme en forståelse for hvordan mobil teknologi kan 
bidra til å gjøre folk mer aktive i hverdagen, ved å komme seg mer ut på tur i nærmiljøet. For 
å nå dette målet satte vi opp tre delmål. I denne seksjonen konkluderer vi med de viktigste 
funnene for hvert delmål.  
 
Det første delmålet var å identifisere brukernes informasjonsbehov med hensyn på 
turmuligheter i nærområdet, og hvilken informasjon brukere ønsker tilgang til mens de er på 
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tur. En spørreundersøkelse og en fokusgruppe ble utført for å undersøke dette. Som resultat 
fant vi at informasjon om aktiviteter (e.g. gåtur, kajakk, sykkel), omtale av tur, turområde, 
vanskelighetsgrad og vær var de aller viktigste informasjonstypene brukere ønsket tilgang til 
for å finne turer. Under tur var det særdeles viktig for brukerne å ha tilgang til informasjon 
om vær, område, sin egen posisjon i forhold til turløypen samt gjenstående lengde.  
 
Det andre delmålet var å forstå hvordan brukernes behov stiller krav til mobile tekniske 
løsninger som har som mål å hjelpe brukere fra målgruppen å komme seg mer ut på tur i 
nærområdet. For å undersøke dette analyserte vi resultatene fra behovsanalysen med 
hensyn på en teknisk løsning. Som resultat fant vi at en teknisk løsning bør kunne anbefale 
turer til brukerne uten at de trenger å spesifisere detaljer for hvilken tur de ønsker, at 
løsningen må kunne tilby brukeren å søke etter turer ut fra aktivitet, lengde og område, tilby 
brukeren å rangere turer, og kunne vise informasjon om turer inkludert turløype og område, 
aktiviteter, vanskelighetsgrad, og en generell beskrivelse. Sist men ikke minst er det også 
viktig at løsningen er i stand til å logge turer mens brukerne går dem, slik at de senere kan se 
tilbake på detaljer om turene de tidligere har gått.  
 

Det tredje delmålet var å undersøke hvordan vi kunne designe en mobil løsning som 
tilfredsstilte kravene vi hadde satt tidligere. Tre designprototyper ble utviklet, hvorav de to 
første ble evaluert. Evalueringen indikerte at en kombinasjon av listevisning av turmuligheter 
med visning av turer i kart til sammen skapte en intuitiv måte å presentere turforslag i 
nærområdet på til brukerne. Videre indikerte evalueringen også at kart og egen posisjon i 
forhold til turløype er den viktigste informasjonen for brukere når de er på tur, og at 
informasjon under tur derfor bør fokuseres rundt bruk av kart og GPS for å lokalisere sin 
egen posisjon i forhold til turløypen, og ved at annen informasjon legges ovenpå kartet.  
 
Vi har også diskutert bruken av nativ- og webapplikasjoner, og kommet frem til at det ikke 
finnes noen overveiende fordeler for å velge en av disse foran den andre. Måten man 
rangerer turer på har også stått i fokus, og her virker det som at Facebook ”Likes” kanskje er 
et av de beste alternativene. Et annet viktig aspekt som har fått mye oppmerksomhet er 
tilgjengelighet mens man er på tur, og det sosiale aspektet ved turgåing. Ut fra diskusjonene 
våre ser vi det som svært viktig at en teknisk løsning både tar hensyn til og støtter det sosiale 
aspektet ved tur og friluft.   
 
Generelt sett viser resultatene at mobil teknologi, ved å gjøre informasjon om turmuligheter 
tilgjengelig, har potensial til å gjøre folk mer aktive i hverdagen. For å få til dette, er det først 
og fremst viktig å fokusere på å tilby brukerne rett informasjon, både før og under tur, samt 
å gi turforslag til brukerne uten at de selv trenger å spesifisere nøyaktig hvilken tur de leter 
etter. Samtidig er det også viktig at teknologien tilpasses menneskene som skal bruke den, 
og den sosiale konteksten den skal brukes i.  
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Vedlegg 1 
Sammenligning av noen sentrale egenskaper ved native-, web og hybridapplikasjon 
 

Nativeapplikasjoner Webapplikasjoner Hybrid 

Kan kjøres på flere 
plattformer 

Nei Ja, i de fleste tilfeller. 
Vi kan ha forskjellige 
CSS-dokumenter for å 
tilpasse plattformen. 

nei 

Grafikk/Animasjon Rask og responsiv Webapplikasjoner 
nærmer seg, men er 
fortsatt ikke like 
responsive som native. 

Den delen av 
programmet som 
lagres lokalt er mer 
responsivt enn det 
webbaserte. 

Brukeren må 
installere 
applikasjonen 

Ja Nei Ja 

Oppgradering Må lastes ned og 
installeres 

Automatisk Må lastes ned og 
installeres 

Teknologi Objektive C, Java 
med flere 

HTML, CSS, 
JavaScript 

Objektive C, Java 
med flere + HTML, 
CSS, JavaScript 

Kan selges via App 
Store 

Ja 
 

Ja 

Utviklingskostnad Dyrere enn web Rimeligere enn native Rimeligere enn 
native,  mer 
tilpasning enn ren 
webapplikasjon 

Kan bruke 
innebygde 
funksjoner som 
kamera, GPS og 
gyroskop 

ja Tilgang til GPS. Rimeligere enn 
native,  mer 
tilpasning enn ren 
webapplikasjon 

Må godkjennes for 
salg 

Ja (gjelder bare 
Apples iOS) 

nei Ja 

 
Sammenligning av web-, native- og hybridapplikasjon med utgangspunkt i tabell laget av 
Nikolai Krister i NetlifeResearch (http://iallenkelhet.no/2011/03/22/app-eller-webapplikasjon/ -
besøkt 28.april)  
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Vedlegg 2 
 

Startside, turkart og historikk i første designforslag 
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Vedlegg 3 
Startsiden, turkart, søkeside og logg i andre designforslag 

 

         

             
 

 


